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LEI N° 113612011.

"AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A PROMOVER OBRAS DE
CALÇAMENTO, MEDIANTE PAGAMENTO PARCELADO, PARA AS
UNIDADES RESIDENC/AIS E TERRENOS VAGOS DO MUNICÍPIO, E DA
OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

JOSÉ PEDRO TONIELLO, Prefeito Municipal de Nova Independência-SP, no uso de
suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a
seguinte Lei:-

Art. 1°._ Fica o Executivo Municipal autorizado a realizar obras de calçamento da faixa de uso
público defronte as unidades residenciais e terrenos vagos existentes no Município, de
responsabilidade dos proprietários, mediante pagamento parcelado pelo respectivo contribuinte, dos
custos da execução da obra, correspondente a R$ 22,00 (vinte e dois reais) por metro quadrado
executado, conforme planilha anexa, que fica fazendo parte integrante da presente lei.

Parágrafo )0._ O parcelamento de que trata o caput deste artigo, poderá ser feito em até seis (06)
parcelas anuais, a serem corrigidas de acordo com a variação da UFM - Unidade Fiscal do
Município.

Art. 2°._ O proprietário interessado na execução da obra de calçamento de que trata o artigo
antecedente, deverá apresentar requerimento junto ao protocolo da Prefeitura Municipal, com
identificação do seu imóvel e respectivo cadastro municipal, bem como a área/metragem a ser
coberta pelo calçamento, a fim de possibilitar a apuração do respectivo valor dos custos da execução
da obra.

§ 1°. O requerimento deverá ser submetido ao Departamento de Obras e Serviços do Município, para
aval iação e apuração dos custos da execução da obra.

§ 2°. Aprovado o requerimento e após o recolhimento pelo proprietário da primeira parcela do valor
apurado dos custos da execução da obra, o Departamento de Obras e Serviços do Município realizará
o calçamento, que será, ao final, recebido pelo respectivo proprietário, mediante termo de entrega da
obra.

Art. 3°. O inadimplemento das parcelas vincendas decorrentes da execução da obra ensejará o
vencimento antecipado de todo o débito, que será inscrito na Dívida Ativa do Município para ulterior
cobrança j ud icial.

Art. 4".- As despesas necessárias e decorrentes da execução da presente Lei correrão por conta de
dotações próprias consignadas no Orçamento vigente, suplementadas se necessário.

Art. 5°._ Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
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Publicado na secretaria Geral desta PM, na dat supra, mediante a afixação no local Público de
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